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 20/01/2016                  م. نسیم اسیر

 ها در هجرت افغانملک الشعرای 

 

 نیایش

 شیعه نداره هزاره سنی و

را با قلم ما  ه  درد های حقیقی جامع پرمحتوی می نویسند و لب ارزنده وهمیشه مطا )حمید انوری(، جناب

، نارسائی های دولت نابسامانی ها و بر ، اکثرا   وروشن ساخته رسای خود 

  .می گذارندخیلی بجا انگشت انتقاد  واقعبینانه

وحدت  محتوای آن عطر که از سنی نداره( )هزاره شیعه و ارزشمند نوشته   در

و متعلمات  و دلنشین متعلمین  ملی استشمام می گردد، با پخش آهنگ روحنواز

، مرا به یاد منظومه ای انداخت که چند سال قبل به آرزوی وحدت مکتب معرفت

 پربار ته  شیید نوتا   به تاسی و اینک سروده شده است وعزیز ما افغانستان وطن  برابر ملی بین اقوام برادر و

  تقدیم می کنم:حسن  تکرار طوره ب انوری(حمید آقای )

 

 مکن پشتون تاجک واین وطن را بی وجود  حد افزون مکن یا الهی! درد ملت را ز

 حقیقت را تو بی هارون مکن موسی طور رسان لوی  و س    ن  ـرهرو، سینای وحدت را م  

 خط دوستی بیرون مکن را ز برادر دو باهم زیستند وار سنی، برادر شیعه و

 عشرت ما پاکبازان را به غم مقرون مکن همبستگی ای ما با وحدت وـدل هشاد کن 

 مظنون مکن رــــهمدگ ملت همبسته را بر پشتون زدای بینی زقلب تاجک وظن و بد

 مایگان دون مکن شاد ازین پاشیدگی بی ازین ازهم مپاش مردمان را بیش این دالور

 شان پرخون مکن ایـه دشمنی دل نفاق و از دهـغم م این سعادتمند مردم را به چنگ

 مکندیگرگون  و همدل شان دار و همنوا همدل اند اوزبیک و تاجک، هزاره، همنوا و
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 2از 2

 ادون مکنـاین عقابان فلک پرواز را م م مزنـرن را برهـق این سپاه پیشتاز

 مجنون مکن وانه  ـدی سه پیشوای شان دو وحدت نهند حلقه   دم، درــق با درایت تا

 نـون مکـپرخون ما را، دامن پرخ دیده   شد قطره های خون چشمم، سیل دامنگیر

 میمون مکن نا و خوار و وقار بی ثبات و بی ا، افغان ستان پاک راـن آریـسرزمی

 وزون مکنــباغ محبت، تلخ و نام میوه   شان بسوز ضمیر بی اتفاقی در ریشه  

 )اسیر( دـــپریشانی میهن، سخت می نال از

 ن مکنکف اندؤه مده، دلخو بیش ازینش در

 

 المانم، بن ۹۴دسمبر )اسیر( نسیم م.

 

 

 


